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Dodatok č. 11 
k  

ZMLUVE O PRIPOJENÍ A POSKYTOVANÍ VEREJNEJ ELEKTRONICKEJ KOMUNIKAČNEJ 
SLUŽBY–vysielanie televízneho programu zo dňa 14.12.2005 v znení dodatkov č. 1-10 

(ďalej len „Dodatok 11“) 
 

Zmluvné strany : 
 
Towercom, a.s. 
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 
IČO:36 364 568 
DIČ: 2022201709 
IČ DPH:SK 2022201709 
Zap. v OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č. 3885/B 
V mene spoločnosti koná: Jiří Zrůst, predseda predstavenstva 
/ďalej len „Podnik“/ 
 
a 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava  
IČO: 47 232 480 
DIČ: 2020342786 
IČ DPH: SK 2020342786 
Zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Po, vl. č. 1922/B 
V mene spoločnosti koná:Václav Mika, generálny riaditeľ 
/doteraz „Účastník“, ďalej len „Užívateľ“/ 
 
PREAMBULA 
 
Zmluvné strany sa s ohľadom na dlhodobú vzájomnú spoluprácu, existujúce a budúce 
zmluvné vzťahy zmluvných strán dohodli, že na vzťahy podľa tejto Zmluvy sa nebude 
aplikovať bod 8.4 čl. 8 Dodatku č. 2  k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej 
komunikačnej služby - vysielanie televízneho programu - 10 mesačná výpovedná lehota  
a zároveň sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení zmluvy na dobu určitú zhodujúcu sa 
svojou dĺžkou s dobou viazanosti, na ktorú je Zmluva v súčasnosti uzatvorená. 
 
Čl. I. 
 
V záujme zachovania právnej istoty a z dôvodu vylúčenia obsoletných a neúčinných 
ustanovení sa zmluvné strany dohodli, že celé znenie Zmluvy o pripojení a poskytovaní 
verejnej elektronickej komunikačnej služby - vysielanie televízneho programu zo dňa 
14.12.2005 uzavretej medzi Towercom, a.s. a Rozhlas a televízia Slovenska v znení dodatkov 
č. 1-10 vrátane príloh zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy (ďalej len „Zmluva“) 
sa ku dňu účinnosti tohto dodatku v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením: 

 
 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – prenos obsahovej služby v digitálnom 
satelitnom multiplexe 

 
1. Zmluvné strany: 
 
1.1 Towercom, a.s. 
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 
IČO:36 364 568 
DIČ: 2022201709 
IČ DPH:SK 2022201709 
Zap. v OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č. 3885/B 
V mene spoločnosti koná: Jiří Zrůst, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie: XXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXX 
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/ďalej len ako „Podnik“/ 
 
a 
1.2 Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava  
IČO: 47 232 480 
DIČ: 2020342786 
IČ DPH: SK 2020342786 
Zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Po, vl. č. 1922/B 
V mene spoločnosti koná: Václav Mika, generálny riaditeľ 
/ďalej len ako „Užívateľ“/ 
 
1.3 Podnik a Užívateľ uzatvárajú v zmysle ustanovení § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), 
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o EK“), ďalej zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisií 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o vysielaní a retransmisií“), a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov túto zmluvu o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej 
služby – vysielanie televízneho programu (ďalej len „Zmluva“). 

 
2. PREAMBULA 

 
2.1 Užívateľ je vysielateľom na základe zákona. 

 
2.2  Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že na zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto 

Zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Prílohy č. 1A - Všeobecné podmienky poskytovania 
verejných služieb – prenos obsahovej služby v digitálnom satelitnom multiplexe a 
Prílohy č. 1B - Všeobecné podmienky poskytovania verejných služieb – prenájom 
okruhov obchodnou spoločnosťou Towercom, a.s. (ďalej len „Podmienky“), pričom 
ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok. 
 

3. PREDMET ZMLUVY: 
 

3.1. Podnik sa na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených zaväzuje zriadiť 
pre Užívateľa pripojenie do verejnej siete Podniku a poskytovať Užívateľovi verejnú 
službu – prenos obsahovej služby prostredníctvom satelitného multiplexu ako aj 
poskytovať ďalšie služby podľa špecifikácie obsiahnutej v tomto odseku tohto článku 
Zmluvy (ďalej len „Služba“): 

 
Podnik sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi Službu v nasledovnom rozsahu: 

 
3.1.1.  Prenos modulácie televíznych programových služieb JEDNOTKA SD , DVOJKA 

SD a STV HD medzi štúdiom Užívateľa v Mlynskej doline a TVS Kamzík, 
3.1.2.  Prenos modulácie televíznych programových služieb JEDNOTKA SD a DVOJKA 

SD prostredníctvom satelitného multiplexu, 
3.1.3.   Zabezpečenie modulácií televíznych  programových služieb JEDNOTKA 

a DVOJKA na ethernetovom rozhraní. 
 
3.2. Užívateľ sa zaväzuje za poskytovanie Služby zaplatiť Podniku cenu vo výške, spôsobom 

a za podmienok dohodnutých ďalej v Zmluve (ďalej len „Cena za Službu“). 
 
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY 

 
4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Služba bude podľa Zmluvy poskytovaná v súlade 

s technickými podmienkami a technickými parametrami uvedenými v Prílohe č. 3 - 
Technická špecifikácia Služby k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.  

  
5. CENA ZA SLUŽBU 
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5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ je povinný platiť Podniku za Službu Cenu za 
Službu vo výške podľa Prílohy č. 2 – Cena za Službu k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť. 
 

5.2 Užívateľ je povinný zaplatiť Podniku aj za vykonanie prác, úkonov, činností 
a poskytnutie služieb, o ktoré požiada a ktorých vykonanie alebo poskytnutie potvrdí 
podpisom akceptačného protokolu. Bezdôvodné odopretie podpísania akceptačného 
protokolu sa považuje za podpis akceptačného protokolu.  

 
5.3 Cena za Službu v zmysle článku 5 ods. 5.1 Zmluvy je uvedená bez dane z pridanej 

hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v súlade s právnymi predpismi 
platnými v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

 
5.4 Podnik je oprávnený počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy jednostranne zmeniť 

Cenu za Službu: 
• o hodnotu ročnej miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien vyhlásenej 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, maximálne však do 
výšky 2,9%. 
 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany zhodne konštatujú, že 
uplatnenie práva Podniku podľa tohto odseku a článku Zmluvy nie je zmenou 
zmluvných podmienok. 
 
Zmena Ceny za Službu je účinná od momentu doručenia písomného oznámenia 
Podniku Užívateľovi, v ktorom bude uvedený dôvod zmeny Ceny za Službu, výpočet 
novej Ceny za Službu a konečná výška novej Ceny za Službu. 

 
5.5  Cena za Službu je splatná mesačne bezhotovostným prevodom na účet Podniku, a to 

na základe faktúr vystavených Podnikom najneskôr do 5. dňa mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola Služba poskytnutá Užívateľovi, s lehotou splatnosti 14 
kalendárnych dní odo dňa vystavenia. 
 

5.6 V prípade omeškania Užívateľa s úhradou faktúry je Podnik oprávnený požadovať úrok 
z omeškania vo výške 0,017 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, a to 
na základe samostatnej faktúry so splatnosťou 14 dní od dňa jej doručenia. 

 
5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že počas účinnosti Nájomnej zmluvy č. ZM2002671 zo dňa 

5.8.2013 uzatvorenej medzi Podnikom ako nájomcom a Užívateľom ako 
prenajímateľom (ďalej len „Nájomná zmluva“), a to od momentu nadobudnutia 
účinnosti Nájomnej zmluvy ako celku, sa bude celková výška Ceny za Službu podľa 
Zmluvy rovnať sume zníženej vždy o sumu zodpovedajúcu aktuálnej cene za časť 
Služby podľa článku 3 podods. 3.1.3 Zmluvy – zabezpečenie modulácií televíznych 
programových služieb JEDNOTKA a DVOJKA na ethernetovom rozhraní, ktorú sa 
Užívateľ zaviazal uhrádzať Podniku podľa Zmluvy v rámci Ceny za Službu. Zmluvné 
strany berú na vedomie a bezvýhradne súhlasia s tým, že momentom skončenia 
účinnosti Nájomnej zmluvy je Užívateľ povinný uhrádzať Cenu za Službu v plnej výške 
tak, ako to vyplýva zo Zmluvy. 

 
6. TRVANIE ZMLUVY 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016. 
 
6.2 Táto Zmluva môže byť ukončená výlučne dohodu zmluvných strán alebo odstúpením 

 od Zmluvy zo zákonných alebo v Zmluve uvedených dôvodov. 
 

6.3 Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak: 
 

a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného 
mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Užívateľovi  
Podnikom oznámená; ak Podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných 
podmienok, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa 
o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej 
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zmeny zmluvných podmienok, Užívateľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa 
tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo 
vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím 
orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie,  

b) Podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje Službu podľa Zmluvy 
alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy 
do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie 
Užívateľa, ak porušenie povinností Podnikom stále pretrváva,  

c) Podnik neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa § 45 ods. 2 
ZEK, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa 
uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2. 
ZEK. 

 
6.4 Podnik môže odstúpiť od Zmluvy, ak Užívateľ: 
 

a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete Podniku alebo 
takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti, 

b) nezaplatil Cenu za Službu ani do 45 dní po dni splatnosti,  
c) pripojí na verejnú sieť Podniku zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných 

predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a 
ani na výzvu Podniku  zariadenie neodpojí, 

d) opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Podniku kontrolu jej 
používania,  

e) opakovane porušuje podmienky Zmluvy 
f) z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby. 

 
6.5 Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. 
 
6.6 Ukončením tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce 

sa zmluvnej pokuty, záruky, náhrady škody, resp. iných pretrvávajúcich nárokov. 
 

6.7 Podnik zašle Užívateľovi po zániku Zmluvy konečné vyúčtovanie. Zmluvné strany sa 
po vzájomnom odsúhlasení konečného vyúčtovania toto vyúčtovanie zaväzujú uhradiť 
do tridsiatich dní od doručenia.  
 

6.8 V prípade, ak Užívateľ Zmluvu v rozpore so Zmluvou predčasne, t.j. pred uplynutím 
doby, na ktorú je Zmluva uzatvorená ukončí alebo napriek poskytnutej primeranej 
dodatočnej lehote na nápravu zánik resp. ukončenie Zmluvy spôsobí, (najmä nie však 
výlučne zavineným porušením povinností z tejto Zmluvy vyplývajúcimi), zaväzuje sa 
Užívateľ Podniku zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške Ceny za Službu, na ktorej 
zaplatenie by Podniku vznikol nárok v prípade, ak by k predčasnému ukončeniu 
Zmluvy, t.j. ukončením Zmluvy pred uplynutím doby trvania Zmluvy nedošlo, pričom 
zmluvná pokuta sa vypočíta ako A x priemerná mesačná Cena za Službu, kde A je 
počet mesiacov odo dňa faktického ukončenia Zmluvy do konca dohodnutej doby 
trvania Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a výlučne pre účely tohto 
ustanovenia sa priemerná Cena za Službu pre obdobie jedného kalendárneho mesiaca 
stanovuje v súlade s Prílohou 2:  
 
• vo výške 895,85,- EUR bez DPH (slovom osemstodeväťdesiatpäť eur a 85 centov) 

za každú SD Službu a  vo výške 1.791,69,- EUR bez DPH (slovom 
jedentisícsedemstodeväťdesiatjeden eur a 69 centov) za HD Službu podľa článku 3 
odsek 3.1. podods. 3.1.1  Zmluvy a Prílohy 2;  

• vo výške 52.507,77,- EUR bez DPH (slovom päťdesiatdvatisícpäťstosedem eur a 77 
centov) za Službu JEDNOTKA SD a vo výške 43.756,48,- EUR bez DPH (slovom 
štyridsaťtritisícsedemstopäťdesiatšesť eur a 48 centov) za Službu DVOJKA SD 
a vo výške 5.169,93,- EUR (päťtisícjednostosesťdesiatdeväť eur a 93 centov) za 
poskytovanie služby kompresie podľa článku 3 odsek 3.1. podods. 3.1.2 Zmluvy;  

• vo výške 461,60,- EUR bez DPH (slovom štyristosesdesiatjedeneur a 60 centov) za 
Službu podľa článku 3 odsek 3.1. podods. 3.1.3 Zmluvy.   
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Zmluvné strany vyhlasujú, že výšku zmluvnej pokuty podľa tohto odseku tohto 
článku Zmluvy považujú za primeranú zabezpečovaným záväzkom a takáto výška 
zmluvnej pokuty nezakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich z 
tejto Zmluvy, najmä s ohľadom na záväzky Podniku v súvislosti so zabezpečením 
technických prostriedkov na riadne a včasné poskytovanie Služby, z toho 
vyplývajúcich záväzkov Podniku voči zmluvným partnerom, predovšetkým 
prevádzkovateľovi satelitného transpondéru a s tým spojených zvýšených nákladov 
Podniku 

 
6.9 Zmluvná pokuta podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy je splatná na základe 

faktúry Podniku so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej 
pokuty podľa tohto odseku nie je dotknuté právo Podniku na náhradu škody 
prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 
7. VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA 

 
7.1 Za účelom vzájomnej komunikácie si zmluvné strany oznamujú svoje kontaktné údaje: 

7.1.1 Podnik bude zasielať jednotlivé Faktúry na nasledovnú adresu Užívateľa: 
     Rozhlas a televízia Slovenska 
  Mlynská dolina 
   845 45 Bratislava 
7.1.2  Otázky týkajúce sa technickej špecifikácie Služby, odstávok, prerušení 

vysielania televíznych programových služieb a Porúch budú zmluvné strany 
oznamovať a konzultovať na nasledovných kontaktných miestach: 

 
Kontaktné údaje Podniku 
Adresa:   Towercom, a.s. 
    Cesta na Kamzík 14, Bratislava 817 51 
Zodpovedná osoba:  Ing. Peter Kubina 
Telefón:    24 hodín denne: 02/ 49 220 225 
                    02/ 44 255 755 
 
Fax:    24 hodín denne: 02/44 255 758    
e-mail:   nmc@towercom.sk 
 
Kontaktné údaje Užívateľa 
Adresa:   Rozhlas a televízia Slovenska 
    Mlynská dolina, Bratislava 
Zodpovedná osoba:      Ing. Marián Ladický 
Telefón:                       XXXXXX  
Telefón:                       24 hod/denne: +421 919 240 501  (MCR)     
e-mail:            cnct@rtvs.sk, marian.ladicky@rtvs.sk 
 

7.2    Zmluvné strany sú povinné vzájomne si písomne oznamovať zmenu kontaktných 
údajov uvedených v ods. 7.1 tohto článku Zmluvy. V opačnom prípade zmluvná 
strana, ktorej nebola oznámená zmena kontaktných údajov uvedených v ods. 7.1 
tohto článku Zmluvy včas druhou zmluvnou stranou, nezodpovedá za porušenie 
svojich zmluvných povinností ani za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane. 

 
8. ŠPECIÁLNE USTANOVENIA 
 
8.1 Podnik v súlade s ustanovením § 44 ods. 2 písmeno b) a i) ZEK poskytuje Užívateľovi 

nasledovné informácie 
 
8.1.1 Informácie o prístupe k službám tiesňového volania a lokalizačným údajom 

vrátane obmedzení pri poskytovaní služieb tiesňového volania: 
 

S ohľadom na charakter poskytovanej Služby, Podnik nemá možnosť Užívateľovi 
zabezpečiť prístup k službám tiesňového volania a lokalizačným údajom.  

 
8.1.2 Informácie o obmedzeniach týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám 

alebo ich používania v súlade s osobitnými predpismi: 
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S ohľadom na charakter poskytovanej Služby, Podnik nemá žiadne obmedzenia 
týkajúce sa prístupu k Službe a aplikáciám alebo ich používania v súlade s osobitnými 
predpismi. To nemá vplyv na obmedzenia poskytovanej Služby v súlade so zákonom 
a Podmienkami.  

 
8.1.3 Informácie o minimálnej ponúkanej úrovni kvality Služby, najmä lehotu prvého 

pripojenia k sieti alebo iné ukazovatele, ak tak určí úrad podľa § 46 ZEK: 
 

Minimálna úroveň kvality Služby je Zmluvou stanovená dostupnosť služby. 
Podnik prvýkrát pripojí Užívateľa do verejnej siete  ku dňu účinnosti Zmluvy. 

 
8.1.4 Informácie o postupoch Podniku pri meraní a riadení prevádzky zameraných 

na zamedzenie preťaženia sieťového spojenia a informácie o tom, ako môžu 
tieto postupy vplývať na kvalitu služieb: 

 
Podnik poskytuje Službu tak, že riziko preťaženia siete je minimálne, pričom za účelom 
jeho zamedzenia bez toho aby to ovplyvnilo kvalitu služieb vykonáva: 
 
Online Monitoring sieťového spojenia – komunikačných kanálov, 
Realizáciu plánov pre prioritizáciu sieťových pripojení, 
Realizáciu postupov pre aktiváciu záložných spojení/liniek/ komunikačných kanálov 

 
 8.1.5  Informácie o druhoch servisných služieb, podporných služieb a kontaktné 

údaje na tieto služby: 
 

S ohľadom na charakter poskytovanej Služby Podnik neposkytuje žiadne servisné ani 
podporné služby súvisiace s poskytovanou Službou. 

 
8.1.6 Informácie o obmedzeniach, ktoré Podnik zavedie na používanie dodaných 

koncových zariadení: 
 

S ohľadom na charakter poskytovanej Služby Podnik nedodáva Užívateľovi žiadne 
koncové zariadenia.  

 
8.1.7 Informácie o druhoch opatrení, ktoré môže Podnik prijať v prípade narušenia 

bezpečnosti a integrity siete alebo v prípade jej ohrozenia alebo poškodenia: 
 
V prípade narušenia bezpečnosti a integrity siete alebo v prípade jej ohrozenia alebo 
poškodenia bude Podnik postupovať v súlade so ZEK, príslušnými opatreniami Úradu 
ako aj ďalšími právnymi predpismi a prijme také technické a organizačné opatrenia 
aby v maximálnej možnej miere zabránil negatívnymi dôsledkom takéhoto narušenia, 
ohrozenia alebo poškodenia siete. 

 
8.2 Podnik je v súlade s ustanovením § 44 ods. 2 písmeno c) povinný v rámci zmluvných 

ustanovení poskytnúť Užívateľovi možnosť zverejniť alebo nezverejniť jeho osobné 
údaje v telefónnom zozname a informačných službách o účastníckych číslach 
a možnosť vybrať si, ktoré osobné údaje zverejní podľa § 59 ods. 2 ZEK. S ohľadom na 
charakter poskytovanej Služby ako aj skutočnosť, že Užívateľ nie je fyzickou osobou 
disponujúcou osobnými údajmi sa zmluvné strany dohodli a Užívateľ bez výhrad 
vyhlasuje, že nemá záujem na zverejnení svojich osobných údajov v telefónnom 
zozname. 

 
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Službu tak ako je stanovená v článku III. 

Zmluvy vrátane spôsobu platby je stanovená ako cena, ktorej výšku je možné meniť 
výlučne v súlade s touto Zmluvou alebo na základe dohody zmluvných strán. Aktuálne 
informácie o platných Cenách za Službu a v prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodli 
aj informácie o servisných poplatkoch, a v prípade, ak sa zmluvné strany dohodli na 
viacerých možnostiach spôsobu platby aj rozdiely v nákladoch Užívateľa súvisiacim 
s vybraným spôsobom platby sú uvedené výlučne v Zmluve.  V prípade, ak bude mať 
Užívateľ záujem na získaní aktuálnych informácií o platných cenách, servisných 
poplatkoch, ponúkaných spôsoboch platby (ak sú také medzi zmluvnými stranami 
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dohodnuté) a rozdieloch v nákladoch Užívateľa súvisiace so spôsobom platby, má 
možnosť požiadať Podnik o ich sprístupnenie telefonicky, elektronicky, písomne alebo 
faxom, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 7 tejto Zmluvy. 

 
8.4 Podnik sa na základe žiadosti Užívateľa zaväzuje tomuto bez poplatku poskytnúť 

základnú úroveň rozpísaných faktúr v členení v súlade s platným všeobecným 
povolením Podniku.  

 
9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
9.1 Vzájomné právne vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou a Zmluvou bližšie 

neupravené sa riadia Podmienkami, Zákonom o EK a ostatnými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. 
 

9.2 Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať výlučne len formou písomných 
a číslovaných Dodatkov k Zmluve, ktoré musia byť podpísané oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 

 
9.3 Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, 

táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení 
tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného 
obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola 
Zmluva uzatvorená. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetko pre to, aby 
dosiahli rovnaký výsledok, aký bol zamýšľaný týmito neplatnými alebo 
nevykonateľnými ustanoveniami. 

 
9.4 Všetky úkony, správy, dokumenty, upomienky a iné informácie posielané jednou 

zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti so Zmluvou elektronickou 
poštou sa považujú za riadne doručené druhej zmluvnej strane momentom ich 
odoslania druhej zmluvnej strane na jej mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo na 
inú adresu, ktorú táto zmluvná strana preukázateľne oznámila doručujúcej zmluvnej 
strane. Písomnosti zasielané poštou sa považujú za doručené dňom prevzatia listiny 
adresátom, najneskôr však uplynutím siedmich dní odo dňa odoslania písomnosti, 
pokiaľ sa písomnosť dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany (adresáta). Ak 
druhá zmluvná strana v tejto lehote oznámi doručujúcej zmluvnej strane, že listina jej 
nebola doručená, bude jej doručený opis tejto listiny. Pre vylúčenie pochybností 
zmluvné strany sa dohodli, že elektronickou poštou môžu byť zasielané správy, 
dokumenty a informácie nemajúce povahu právneho úkonu, t.j. správy, dokumenty 
a informácie na úrovni bežnej komunikácie ohľadne poskytovania Služby 
nespôsobujúce vznik, zmenu alebo zánik záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo 
Zmluvy. 
 

9.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 

Príloha č. 1A - Všeobecné podmienky poskytovania verejných služieb – prenos 
obsahovej služby v digitálnom satelitnom multiplexe 
Príloha č. 1B - Všeobecné podmienky poskytovania verejných služieb – prenájom 
okruhov obchodnou spoločnosťou Towercom, a.s. 
Príloha č. 2 - Cena za službu 
Príloha č. 3 - Technická špecifikácia Služby 

 
9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu a jej Prílohy uvedené v ods. 9.5 tohto článku 

Zmluvy prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné, zrozumiteľné a súhlasia s nimi, 
na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 
 

 
Čl. II  

 
2.1 Dodatok č. 11 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
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2.2 Dodatok č. 11 si obe zmluvné strany starostlivo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ho podpisujú. 

 
2.3 Dodatok č. 11 je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
V Bratislave dňa:    V Bratislave dňa:  
 
Podnik:     Užívateľ: 
 
 
 
---------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Towercom, a.s.    Rozhlas a televízia Slovenska 
Jiří Zrůst     Václav Mika 
Predseda predstavenstva   generálny riaditeľ   
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Príloha č. 2 

Cena za Službu 
 

 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za jednotlivé Služby podľa Zmluvy tak ako je uvedené pre 

každú Službu zvlášť v tejto Prílohe č. 2 k Zmluve. Celková Cena za Službu sa vypočíta ako súčet 

cien za jednotlivé Služby podľa Zmluvy. Všetky ceny za Služby poskytované podľa Zmluvy sú 

uvedené ako ročné ceny za Služby v eur bez DPH. 

 

 

3.1.1. Prenos  modulácie televíznych programových s lužieb JEDNOTKA SD, DVOJKA SD 

a STV HD medzi štúdiom Užívate ľa v Mlynskej doline a TVS Kamzík 

a) JEDNOTKA  SD    MLDO-KAMZ    10 750,20 EUR/ rok 

b) DVOJKA SD   MLDO-KAMZ     10 750,20 EUR/ rok 

c) STV HD    MLDO-KAMZ     21 500,28 EUR/ rok 

 

3.1.2. Prenos  modulácie televíznych programových s lužieb JEDNOTKA a DVOJKA 

prostredníctvom satelitného multiplexu  

a) JEDNOTKA  SD   6 Mbit/s     630 093,24 EUR/ rok 

b) DVOJKA SD   5 Mbit/s      525 077,76 EUR/ rok 

c) Kompresia          62 039,16 EUR/ rok 

 

3.1.3. Zabezpečenie modulácií televíznych programových služieb JED NOTKA a DVOJKA 

na ethernetovom rozhraní 

Pre programové služby JEDNOTKA a DVOJKA      5 539,21 EUR/ rok 

 

Cena za Službu je splatná mesačne pozadu vo výške 1/12 celkovej ročnej Ceny za Službu 

spôsobom a v lehotách stanovených v Zmluve. 

 

V Bratislave dňa:      V Bratislave dňa:  
 
 
Podnik:       Užívateľ: 
 
 
 
----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
Towercom, a.s.      Rozhlas a televízia Slovenska 
Jiří Zrůst                                                           Ing. Václav Mika  
predseda predstavenstva spoločnosti              generálny riaditeľ  
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Príloha č. 3 

Technická špecifikácia Služby 
 

 

 

Pre jednotlivé poskytované Služby Podnikom Užívateľovi sú všetky technické parametre a všetky 

potrebné informácie uvedené v tejto Prílohe č. 3.  

 

3.1.1. Prenos  modulácie televíznych programových s lužieb JEDNOTKA SD, DVOJKA SD 

a STV HD medzi štúdiom Užívate ľa v Mlynskej doline a TVS Kamzík 

a) Pre televíznu programovú službu JEDNOTKA  SD v smere zo štúdia Mlynská dolina na TVS 

Kamzík 

b) Pre televíznu programovú službu DVOJKA SD v smere zo štúdia Mlynská dolina na TVS 

Kamzík 

c) Pre televíznu programovú službu STV HD v smere zo štúdia Mlynská dolina na TVS Kamzík 

Doprava modulácie televíznych programových služieb v zmysle tohto odseku je zabezpečená 

optickou trasou zo štúdia Mlynská dolina na TVS Kamzík Bratislava. 

Modulácia televíznych programových služieb JEDNOTKA SD a DVOJKA SD bude prenášaná vo 

formáte ktorý zabezpečí kompresná technológia: 

• Video MPEG-2 SD MP@ML 

• Audio MPEG-1 Layer II 

Modulácia televíznej programovej služby STV HD bude prenášaná vo formáte ktorý zabezpečí 

kompresná technológia: 

• Video MPEG-4 HD MP@L4 

• Audio MPEG-1 Layer II alebo Dolby Digital (AC-3) 

 

Umiestenie technológie 

Zmluvné strany sa dohodli, že priestor a zálohové napájanie pre kompresnú technológiu Podniku 

poskytne v priestoroch štúdia Užívateľ nasledovne: technológia bude umiestnená v existujúcich 

19“ stojanoch Podniku a bude pripojená na zálohované napájanie 230 V na UPS Užívateľa. 

 

3.1.2. Prenos  modulácie televíznych programových s lužieb JEDNOTKA a DVOJKA 

prostredníctvom satelitného multiplexu  

a) Pre televíznu programovú službu JEDNOTKA  SD  

b) Pre televíznu programovú službu DVOJKA SD  

Satelitná distribúcia pozostáva z poskytovania satelitnej kapacity a uplinkových služieb pre 

televízne programové služby Užívateľa v zmysle tohto odseku, ktoré zabezpečí Podnik podľa 

presne špecifikovaných, vzájomne odsúhlasených požiadaviek v tejto prílohe. Hlavné 

technologické prvky prenosového reťazca od zariadenia v priestoroch Užívateľa až po uplinkovú 

stanicu na TVS sú plne zálohované. 



  Dodatok číslo: SM0010001709_12 

Príloha č. 3 Dodatku č. 11 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej 
komunikačnej služby – vysielanie televízneho programu zo dňa 14.12.2005                                   2 

Poskytovanie služby satelitnej distribúcie podľa odseku 3.1.2. Zmluvy je definované mapou 

pokrytia satelitu ASTRA na pozícii 23,5 0 východnej dĺžky, ktorá je súčasťou tejto Prílohy č. 3 

a tabuľkou Parametre satelitnej distribúcie. Prenos televíznych programových služieb Užívateľa 

prostredníctvom digitálneho satelitného multiplexu v štandarde DVB-S bude zabezpečený 

uplinkovou stanicou umiestnenou v Bratislave na TVS Kamzík. 

 

Parametre satelitnej distribúcie: 

Programová služba JEDNOTKA SD 
DVOJKA SD 

Satelit Astra 3B 

Satelitná pozícia 23,5° E 

Polarizácia downlinku lineárna, horizontálna 

Frekvencia downlinku 11 836,5  MHz 

Modulácia QPSK 

Symbolová rýchlosť 27,5 Msymb/s 

Pokrytie viď obrázok Mapa pokrytia 

1. Celková bitová rýchlosť pre televíznu programovú službu JEDNOTKA SD je 6 Mbit/s.  

2. Celková bitová rýchlosť pre televíznu programovú službu DVOJKA SD je 5 Mbit/s.  

3. Celková bitová rýchlosť pridelená Užívateľovi pre SD televízne programové služby je 11 
Mbit/s.  

4. V uvedenom bitrate sú obsiahnuté zložky programovej služby: video, audio a nevyhnutné 
servisné informácie vrátane systému podmieneného prístupu. 

5. Poskytovanie satelitnej kapacity a uplinkových služieb pre programovú službu Užívateľa bude 
Podnik poskytovať nepretržite denne počas 24 hodín v dobe 365/366 dní ročne s výnimkou 
nevyhnutných odstávok operátora satelitu.  

6. Poskytovanie Služieb môže Podnik dočasne pozastaviť na dobu nepresahujúcu 5 hodín 
v časovom pásme od 00.00 do 05.00 hod. za účelom technickej údržby technologického 
prenosového reťazca, uplinku, satelitného transpondéru, satelitu a je povinný vopred 
informovať Užívateľa.  V nevyhnutných prípadoch je možné po odsúhlasení Užívateľom 
pozastaviť poskytovanie Služieb v dohodnutom časovom rozsahu, prípadne zmeniť satelitný 
transpondér a/alebo satelit prostredníctvom ktorého sa Služba poskytuje na iný satelitný 
transpondér  a/alebo satelit s rovnakou alebo lepšou úrovňou pokrytia pre územie Slovenska. 
Zmluvné strany potvrdzujú, že takáto zmena satelitného transpondéra a/alebo satelitu sa 
nepovažuje za zmenu zmluvných podmienok. 

7. Podnik si vyhradzuje právo na zmenu satelitného transpondéru a/alebo satelitu vyvolanú 
skončením životnosti existujúceho satelitného transpondéru a/alebo satelitu, alebo z iných 
závažných dôvodov, ako aj si vyhradzuje právo na následnú zmenu technických parametrov 
s tým súvisiacich. Takáto zmena bude dostatočne vopred oznámená Užívateľovi. Zmluvné 
strany potvrdzujú, že takáto zmena satelitného transpondéra a/alebo satelitu sa nepovažuje 
za zmenu zmluvných podmienok. 
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8. Podnik garantuje Užívateľovi poskytovanie Služby – satelitnej distribúcie aj v prípade zmeny 
satelitného transpondéra satelitným operátorom. 

9. Prípadné plánované zmeny technických parametrov Služby – satelitnej distribúcie budú 
Podnikom oznámené Užívateľovi bez zbytočného odkladu.  

10. Modulácia televíznej programovej služby JEDNOTKA SD a DVOJKA SD bude zabezpečená 
systémom podmieneného prístupu. 

  
 
Mapa pokrytia satelitu ASTRA 3B na pozícii 23,5° E (číselné hodnoty sú uvádzané v dBW) 
 
 

 

 
Súčasťou Služby je: 

• Zdrojové kódovanie MPEG jednotlivých televíznych  programových služieb Užívateľa 

• Štatistický multiplex  televíznych programových služieb Užívateľa, ktorý zabezpečuje 

účinné štatistické riadenie výstupnej bitovej rýchlosti výsledného multiplexovaného 

streamu 

• Scramblovanie  televíznych programových služieb Užívateľa systémom podmieneného 

prístupu 

• Inštalácia, implementácia a technická podpora  ohľadom kompatibility zariadení 

a špecifikácie odovzdávacích rozhraní. 
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Rozhranie 

Vstup:    SDI with Embedded Audio 

Výstup:  Video kanál: MPEG-2 formát MP@ML 

Stereo audio kanál: MPEG-1 Layer II 

 

 

Prenos VBI 

Transparentný prenos signálov a signalizácie VBI v zmysle štandardu ETSI TS 101 154. 

Prenášanie doplnkových informácií – teletextu a informácií o formáte obrazu a zvuku. 

Prenos modulácie satelitom vyhovuje požiadavkám pre DVB/MPEG-2 Main profile/ Main Level 

a je v súlade s normou EN 300 421. 

 

3.1.3. Zabezpečenie modulácií televíznych programových služieb JED NOTKA a DVOJKA 

na ethernetovom rozhraní 

 

 IP stream televíznych programových služieb  

Poskytovanie výstupných IP streamov programových okruhov v štúdiu Užívateľa. Jednotlivé IP 

streamy budú odovzdávané z existujúcich enkodérov.  

Súčasťou tejto služby je: 

1. Poskytovanie multicast IP streamov na Ethernetovom rozhraní  televíznej programovej 

služby JEDNOTKA a DVOJKA. 

2. Inštalácia a implementácia technológie  v rámci projektového riešenia, vrátane potrebných 

sieťových komponentov. 

3. Technická podpora  ohľadom kompatibility zariadení a špecifikácie odovzdávacích rozhraní. 

4. Prevádzkovanie, správa a nepretržitý doh ľad enkodérov. 

 

Technická špecifikácia vstupu a výstupu enkodéra: 

Vstup:  SDI štúdiový signál (s embedovaným audiom a VBI) programovej služby JEDNOTKA 

a DVOJKA v SD (Standard Definition) video formáte. 

Výstup: Multicastový IP TS output vo formáte UDP/IP na Ethernetovom rozhraní (konektor RJ-

45). Video signál je kódovaný enkodérom MPEG-2, sprievodný audio signál je vo formáte 

MPEG-1 Layer II. 

 

 


